
 
Do natychmiastowej publikacji: 7.1.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE CZTERECH NOWYCH PUNKTÓW 
WYKONYWANIA TESTÓW NA OBECNOŚĆ COVID-19 NA STACJACH METRA 

MTA  
  

Punkty stanowią część bieżących działań mających na celu zwalczanie 
zimowego wzrostu liczby przypadków zachorowań na COVID  

  
Testy w systemie wizyt bezpośrednich będą dostępne na stacji 125th Street (linie 

A/B/C/D) i stacji Bedford Park (linie B/D) od 11 stycznia  
  

Na stacjach Queens Plaza i Coney Island Stillwell będą dostępne od 12 stycznia  
  

Od grudnia testy są już dostępne na siedmiu stacjach metra  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że od przyszłego tygodnia testy na obecność 
COVID-19 będą dostępne w czterech nowych punktach na stacjach metra należących 
do Zarządu Transportu Metropolitalnego (Metropolitan Transportation Authority, MTA). 
Te dodatkowe możliwości testowania są kolejnym krokiem uzupełniającym działania na 
siedmiu stacjach metra, które już oferują możliwość testowania w systemie wizyt 
bezpośrednich.  
  
„Kontynuujemy walkę z zimową falą zachorowań, korzystając z każdego dostępnego 
nam narzędzia, a kluczową częścią naszej strategii pozostaje zapewnienie 
powszechnej dostępności testów”, powiedziała gubernator Hochul. „Mieszkańcy 
stanu Nowy Jork wracają do pracy, dlatego chcemy abyście wiedzieli, że metro jest 
bezpieczne, a testy są łatwo dostępne na wielu stacjach. Ich wykonanie jest proste i 
szybkie, dlatego przyjdźcie i skorzystajcie z tego łatwego sposobu na zapewnienie 
bezpieczeństwa Wam i Waszym bliskim”.  
  
Testy PCR będą można wykonać w następujących punktach:  
  
Od wtorku, 11 stycznia   

• Manhattan: Stacja 125th Street (linie A/B/C/D) od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 14:00  

• Bronx: Stacja Bedford Park (linie B/D) od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 
do 14:00   

  



Od środy, 12 stycznia  
• Queens: Stacja Queens Plaza (linie E/M/R) od poniedziałku do piątku od godz. 

15:00 do 20:00   
• Brooklyn: Stacja Coney Island / Stillwell (linie D/F/N/Q) od poniedziałku do 

piątku, od godz. 8:00 do 14:00  
  

Testy PCR w systemie wizyt bezpośrednich są obecnie oferowane na stacjach:  
• Times Square-42nd (Manhattan) od poniedziałku do niedzieli, od godz. 8:00 do 

14:00  
• Grand Central Terminal (Manhattan) od poniedziałku do niedzieli, od godz. 

15:00 do 20:00  
• Penn Station (Manhattan) od poniedziałku do niedzieli, od godz. 15:00 do 20:00  
• Broadway Junction (Brooklyn) od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 

14:00  
• E. 180th St (Bronx) od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00  
• Roosevelt Ave (Queens) od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00  
• Jamaica-179th St (Queens) od poniedziałku do piątku, od godz. 14:00 do 19:00  

  
Reprezentant Hakeem Jeffries powiedział: „Ta pandemia skończy się dla każdego z 
nas z chwilą, gdy skończy się dla nas wszystkich. W miarę jak fala zimowych 
zachorowań rozprzestrzenia się w naszym mieście i stanie, jedną z najlepszych form 
ochrony jest solidny program testowania dostępny dla każdej potrzebującej 
społeczności. Dziękuję gubernator Hochul za udostępnienie testów na stacji Coney 
Island-Stillwell Avenue”. 
  
Reprezentant, Adriano Espaillat, powiedział: „Zapewnienie bezpłatnych, dostępnych 
i wiarygodnych testów jest podstawą tego, jak przetrwamy resztę pandemii COVID-19 
– zasługuje na to każda osoba, dla której stan Nowy Jork jest domem. Wyrażam 
uznanie dla gubernator Hochul za pilną współpracę ze mną w celu zapewnienia, że 
mieszkańcy 13. okręgu kongresowego w stanie Nowy Jork mogą chronić siebie i swoje 
rodziny oraz z zadowoleniem przyjmuję otwarcie tych dwóch dodatkowych punktów 
wykonywania testów we współpracy z SOMOS i MTA. Współpracując w ramach 
wspólnych działań, przejdziemy przez tę falę, tak jak to miało miejsce w ciągu ostatnich 
dwóch lat, podnosząc się nawzajem na duchu i zapewniając naszym wyborcom 
potrzebne im środki”.  
  
Reprezentantka, Carolyn Maloney, powiedziała: „Dostęp do testów na obecność 
COVID-19 jest nadal ważną częścią walki rządu naszego stanu z pandemią, zwłaszcza 
w obliczu ekstremalnej zdolności przenoszenia się wariantu Omikron. Wyrażam 
uznanie dla działań gubernator w zakresie zwiększenia liczby punktów wykonywania 
testów w całym mieście i jestem wdzięczna za otwarcie tego nowego nowego 
mobilnego punktu na stacji Queens Plaza w godzinach wieczornych w dni 
powszednie”.  
  
Senator Stan, Michael Gianaris, powiedział: „Szybkie rozprzestrzenianie się 
wariantu Omikron spowodowało nowe, ogromne zapotrzebowanie na testy na 



obecność Covid. Dokładam wszelkich starań nad zwiększeniem możliwości 
przeprowadzania testów w zachodniej części Queens, dlatego jest to bardzo dobra 
wiadomość. Cieszę się, że rząd stanu podejmuje działania i dziękuję gubernator 
Hochul. Zapewniając, że każdy może łatwo poddać się regularnym testom, możemy 
powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19”.  
  
Senator Stanu, Alessandra Biaggi, powiedziała: „Bronx ma najwyższy wskaźnik 
pozytywnych wyników badań na obecność COVID-19 w mieście, a w rejonie Fordham 
wskaźnik pozytywnych wyników wynosi ponad 47%. Zwiększenie liczby punktów 
szczepień w całej dzielnicy jest niezbędne dla bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy 
Bronx i złagodzenia obecnego gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19. 
Pragnę podziękować gubernator Kathy Hochul i jej całemu zespołowi za zapewnienie 
bardzo potrzebnego miejsca do wykonywania testów na stacji Bedford Park oraz za ich 
niezłomne zaangażowanie w rozszerzenie dostępu do bezpłatnych testów na 
obecność COVID-19 dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Senator Stanu, Jamaal Bailey, powiedział: „Pracując nad zwalczaniem gwałtownego 
wzrostu liczby zachorowań, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zaspokoić 
pilne zapotrzebowanie na środki do wykonywania testów w naszych społecznościach, 
zwłaszcza tych, które zostały najciężej dotknięte pandemią. Zwiększenie liczby 
punktów wykonywania testów na stacjach metra, w tym na stacji Bedford Park w 
dzielnicy Bronx, będzie miało decydujące znaczenie dla zwiększenia dostępności i 
wygody wykonywania testów przez naszych mieszkańców. Dziękuję gubernator 
Hochul za szybką pracę nad zwiększeniem możliwości testowania i zapewnieniem 
mieszkańcom stanu Nowy Jork narzędzi, których potrzebują, aby chronić siebie i 
swoich bliskich”.  
  
Senator Stanu, Diane Savino, powiedziała: „Wyrażam uznanie dla gubernator 
Hochul za jej niezłomne przywództwo i pomoc w wypełnianiu luk w wykonywaniu 
testów dla mieszkańców południowej części Brooklynu. Stacje West End of Coney 
Island i Seagate są często pomijane, a ten potrzebny mobilny punkt testowy pozwoli 
wypełnić tę lukę dla wielu”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Mathylde Frontus, powiedziała: „Ponieważ w południowej 
części Brooklynu utrzymuje się wysoki wskaźnik pozytywnych wyników badań na 
obecność COVID, dostęp do regularnych testów jest niezbędny. Niestety, wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork musi stawić czoła długim kolejkom i 
niedopuszczalnemu czasowi oczekiwania. Jestem niezmiernie zadowolona, że 
gubernator Hochul i jej zespół wprowadzają potrzebne punkty wykonywania testów na 
Brooklynie, w tym jeden właśnie tutaj, na Coney Island. W znacznym stopniu pomoże 
to w naszej wspólnej walce z Covid, dlatego zachęcam mieszkańców do skorzystania z 
tej możliwości i w razie potrzeby zrobienia testu”.  
  
Członek Zgromadzenia, Cathy Nolan, powiedziała: „Dziękuję gubernator Hochul za 
zapewnienie tego nowego punktu wykonywania testów, który przyczyni się do poprawy 
dostępności w naszych zachodnich dzielnicach Queens. Zwiększenie dostępu do tej 



istotnej usługi jest niezbędne do zmniejszenia obciążenia, jakim są zakażenia 
koronawirusem dla naszych rodzin i społeczności”.  
  

###  
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